
افتخر بامتيازاتك
بطاقة سند تقدم امتيازات حصرية لألشخاص ذوي اإلعاقة في دبي



بطاقة سند لألشخاص ذوي االعاقة في إمارة دبي

فــي إطــار مبــادرة “مجتمعــي مــكان للجميــع” التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي،  والتــي تســعى إلــى تحويــل دبــي 
إلــى مدينــة صديقــة لــذوي اإلعاقــة بحلــول عــام 2020، وبنــاء علــى قانــون  رقــم )2( لســنة 2014، 
بشــأن حمايــة حقــوق ذوي االعاقــة فــي إمــارة دبــي، يســّر هيئــة تنميــة المجتمــع بالتعــاون مــع 
عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والشــركات الخاصــة، إطــاق بطاقــة ذكيــة )بطاقــة ســند( 

لتمكيــن االشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى خدمــات وتســهيات فــي إمــارة دبــي.   

لالستفسارات :
هيئة تنمية المجتمع 

 www.cda.gov.ae  :الموقع
هاتف:  8002121 

للتسجيل :
CDADUBAI : التطبيق الذكي

 www.cda.gov.ae :الموقع اإللكتروني



04-2215555 بلدية دبي

الجهات الحكومية

الجهة

الجهة

خدمات البطاقة

خدمات البطاقة

أرقام التواصل

أرقام التواصل

 تسهيالت في المجال التقني 
-  توفير خدمة )Video conference( على نظام نراخيص 

     البناء في إدارة المباني
-  توفير خدمة ) التوضيحات و االستفسارات(

-  توفير خدمة المساعدة عبر المحادثة اإللكترونية
)Live chat(    

-  استام رخصة البناء مختومة الكترونيا بدون الحاجة 
     لزيارة البلدية

-  استام شهادة االنجاز باليد في الموقع مع الطباعة 
     الكترونيا

-  رد التأمينات بصورة تلقائية مع الحصول على إشعار 
     بواسطة رسائل نصية قصيرة

تسهيالت في المجال المالي 
-  إعفاء اصحاب الهمم و اثنين من مرافقي اصحاب الهمم 
     من دفع الرسوم و األثمان المفروضة على دخول المرافق 

     التالية:
      -  الحدائق العامة في إمارة دبي

      -  مدينة الطفل
      - سفاري دبي

      - برواز دبي
-  إعفاء اصحاب الهمم من رسوم دخول حديقة الجاردن 

     جلو ) الحديقة المصيئة ( في حديقة زعبيل
-  اإلعفاء من دخول حديقة الدالفين

تسهيالت في المجال الترفيهي 
-  توفر ألعاب أطفال خاصة بأصحاب الهمم في جميع 

     الحدائق الكبرى 
-  توفر خدمة الكراسي المائية المتخصصة للسباحة ) من 

     السيارة إلى السيارة ( لزوار حديقة شاطئ الممزر 
-  توفر أجهزة لياقة بدنية لممارسة الرياضة و اإلحماء في 

     الحدائق التالية:
      -  حديقة مشرف

      -  حديقة زعبيل
      -  حديقة البحيرات

      -  حديقة اإلحياء السكنية

 تسهيالت في مجال البنية التحتية 
-  توفر ممرات و منحدرات لتسهيل وصول اصحاب الهمم 

في المرافق التالية:
      -  شاطئ خور الممزر

      -  شاطئ كورنيش الممزر
      -  شاطئ جميرا الثالثة

      -  شاطئ أم سقيم األولى و الثانية
-  توفر ممرات مخصصة في محمية رأس الخور الطبيعة

-  تم تأهيل المبنى الرئيسي لبلدية دبي و جميع المرافق 
    والحدائق العامة و المراكز التابعة لبلدية دبي لتلبي جميع 

    متطلبات اصحاب الهمم من ناحية تأهيل الموظفين
    )خدمة العماء( و البيئة و توفير مواقف و منحدرات 

    خاصة بأصحاب الهمم في جميع المرافق العامة الخاصة 
    ببلدية دبي

تسهيالت التوصيل المجاني 
-  خدمة شراء األسمدة العضوية  /  رقم التواصل

3331411-04 -  رقم التحويلة :  405/229/226
-  خدمة المقاصب

     رقم التواصل 2672525-04  - رقم التحويلة :200
-  خدمة طلب تقرير فني / رقم التواصل 04-6066882
-  خدمة طلب تصميم مخططات الماحق البسيطة 

     لمساكن/مزارع المواطنين /  رقم التواصل 04-6066882
-  خدمة طلب تصريح تخطيطي ) تغيير في االستعمال، 

     دمج/تقسيم االراضي، طلب إضافة فيا ثانية على قطعة 
     االرض( رقم التواصل 800900

-  خدمة طلب ضم مكمات االراضي بالشراء ) المساحات 
     المجاورة الغير مستفادة منها تخطيطيا (

     رقم التواصل 800900

-  خصم 40 % للمواطنات الموظفات  في القطاعين 
     الخاص والعام  على كافة برامج مؤسسة دبي للمرأة 

     الخاصة بالموظفات 
-  دخول مجاني للمواطنات إلى فعاليات مؤسسة دبي 

     للمرأة 
-  خصم 20 % على كافة العضويات لنادي دبي للسيدات.

-  خصم 20 % على رسوم الدخول اليومي
-  خصم 15 % على منتج األصالة

مؤسسة دبي 
-للمرأة



-  دخول مجاني إلى بيت الشيخ سعيد آل مكتوم
-  دخول مجاني إلى متحف دبي

-  تمكن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي حصول 
     أصحاب الهمم على الخدمات القانونية التي تقدمها 

     الدائرة في مواقعهم ودون مقابل من خال خدمة “اتصل 
     نصل”، وذلك وفقًا لإلجراءات المعتمدة لدى الدائرة.

هيئة الطرق 
والمواصات

مؤسسة الترخيص
-  إعفاء من رسوم تسجيل المركبة في إمارة دبي بواقع 

     مركبة لكل شخص عدا رسم الفحص الفني 
-  اإلعفاء من رسوم سالك بواقع مركبة واحدة للفرد

مؤسسة المواصالت العامة/مؤسسة القطارات:
-  إعفاء من رسوم المواصات العامة ) القطارات/

     النقل البحري / الحافات( 

مؤسسة المرور والطرق:
-  إصدار تصاريح  المواقف المجانية بواقع مركبة لكل 

     شخص
-  تخفيض على جميع رسوم الحصول على رخصة قيادة

     بنسبة 20 %

هيئة كهرباء 
ومياه دبي

هيئة دبي 
للثقافة 
والفنون

-  خصم  50 % للمواطنين على : 
     -  تسجيل الطلبات الجديدة ، رسوم التسجيل

     -  رسوم إصدار الفاتورة النهائية
     -  إصدار رسالة مخالصة

     -  رسوم فحص العداد )في حالة سامة العداد(
-  تحديث مجاني لمعلومات المشترك

دو

- دو تقدم خصم  50 %  على رسوم االشتراكات الشهرية 
    ألي خطة يختارها عميل من ذوي اإلعاقة

- العميل الذي لديه البطاقة الموضحة أدناه يحصل على 
    خصم  50 % على االشتراك الشهري في الباقة الذكية

    أو باقة إماراتي.
- سيتم منح خصم  50 %  فقط من خال محات التجزئة 

    المحات المصرح لها.* 

-  اإلعفاء من الرسوم الجمركية لسيارات ومستلزمات 
     ذوي اإلعاقة )لمواطني دول مجلس التعاون(*

-  خدمة لبيه : تمكين المراجعين من إتمام المعاملة من 
     دون الترجل من المركبة

-  خدمة طوارئ : تقديم الخدمة في حالة الطوارئ بالسرعة 
     الممكنة

-  دخول مجاني إلى األندية الرياضية في دبي
-  دخول مجاني إلى المؤتمرات والفعاليات واألحداث الرياضية

-  سيارات إسعاف مجهزة الحتياجات ذوي اإلعاقة

-  تجهيز مساكن المنح للمواطنين على أن تكون مهيئة 
     الستخدام  ذوي اإلعاقة

- خصم 50 % على مجموعة مختارة من الباقات
Freedom package   

-  التوجه لمراكز خدمة العماء التابعة التصاالت إلبراز 
      بطاقة المعاق وتفعيل الخصم

الجهةالجهة

الجهة

اتصاالت

مؤسسة 
محمد 

بن راشد 
لإلسكان

هيئة دبي 
للطيران 

المدني

دائرة الشؤون 
القانونية 

لحكومة دبي

مؤسسة 
دبي لخدمات 

االسعاف

مجلس دبي 
الرياضي

شرطة دبي

جمارك دبي

101

80083222

-

-

04-6019999

-

04-2844444

-

-

-

-

04-4177777

خدمات البطاقةخدمات البطاقة

خدمات البطاقة

أرقام التواصلأرقام التواصل

أرقام التواصل

)A مواقف مجانية )فترات قصيرة - مواقف  -
- األولوية في انهاء جميع المعامات 

-  توفير خدمة  الستقبال العميل من المواقف 

مستشفيات وعيادات صحية

-  خصم 50 % على جميع الكشوفات االستشارية
-  خصم 30 % على الخدمات األخرى

المستشفى 
السعودي 

األلماني
04-3890000

عيادة الدكتور 
عبدالوهاب 

محمد الهامي 
لطب األسنان

04-2682244 -  خصم 50 % على الخدمات*



-  خصم 30 % على جميع الخدمات غير المغطاة من 
     شركات التأمين إن كانت من الطب الحديث أو الطب 

     التكميلي

الجهةالجهة خدمات البطاقةخدمات البطاقة أرقام التواصلأرقام التواصل

مركز الشارقة 
العالمي الطبي 

الشمولي

-  خصم  20  % على المبالغ التي يدفعها حامل البطاقة 
     مقابل خدمات العاج الطبيعي، العاج الوظيفي، عاج 

     النطق واللغة وخدمات تعديل السلوك
-  مسح نمائي لألطفال من عمر الوالدة وحتى سن 

     الخمس سنوات ونصف مجانا
-  خصم 20 % على المبالغ  التي يدفعها حامل البطاقة 

     مقابل خدمات التقييم في المركز

أسرتي للعاج 
الطبيعي 
والتأهيل

-

 تخفيض بنسبة  25 %  على جميع الخدمات التي يوفرها 
 المركز وتشمل التقييم األولي وجميع أنواع الخدمات 

كالتالي:
-  التقييم األولي للسلوك

-  التقييم األولي لمهارات النطق واللغة
)ABA( عاج تحليل السلوك التطبيقي  -

-  عاج النطق و اللغة
-  العاج المهني / الوظيفي

-  العاج الفيزيائي
-  التظليل المدرسي من قبل إخصائي سلوك

-  التدريب على المهارات االجتماعية

مركز دوريس 
دوان يونغ 

للتوحد
-

-  سوف يتم إصدار بطاقات مميزة عند أول زيارة 
     لمستشفى الزهراء دبي

-  خصم 15 % علي جميع الكشوفات الطبية في حالة 
     الدفع  النقدي

-  خصم 15 % على المختبرات واألشعة والجراحة في حالة 
الدفع النقدي

مستشفى 
الزهراء الخاص 

بدبي
-

06-5720088

ان ام سي 
-رعاية

-  خصم  15 % على منتجات اعاده التاهيل
-  خصم  15 % على االسرة الطبية

-  خصم  15 % على المنتجات الخاصة بالحمامات
-  خصم  15 % على اجهزة السمع

-  خصم  15 % حفاضات الكبار والشراشف الطبية
-  خصم  15 % على المنتجات الخاصة برعاية االمومة 

     والطفولة
-  خصم  15 % على مستلكات التمريض

-  خصم  15 % على بعض االجهزة الطبية االخرى                                                                                  
-  توصيل مجانى للمنازل عند شراء منتجات مختارة
-  الزيارات المنزلية المجانية من قبل المتخصصين 

     المدربين لتقييم بيئة المريض
-  زيارات منزلية مجانية لتخصيص المعدات وفقا 

      الحتياجات المريض
-  زيارات منزلية مجانية لخدمات الضمان

-  اسعار خاصة عند شراء حزمة كامله من المنتجات بناء 
    على طلب العميل

مراكز الشريف 
-للعيون

-  األولوية في تلخيص المعامات التالية:
     -  المواعيد

     -  إجراء الفحوصات و رؤية الطبيب
     -  مواعيد العمليات

-  خصم  35% على جميع الخدمات المقدمة من مراكز 
     الشريف للعيون

-  خصم 35% على خدمات كشفية الطبيب
-  خصم  35% على الفحوصات الطبية

-  خصم 35% على العمليات التالية :
     -  عمليات تصحيح النظر للتخلص من النظارات الطبية 

          والعدسات الاصقة )االلتراليزك بلس(.
     -  العمليات الخاصة بعاج القرنية المخروطية.

     -  عمليات زراعة العدسات الاصقة داخل العين.
     -  عمليات سحب الماء األبيض بتقنية الليزر.

     -   عمليات تجميل العيون و إزالة التجاعيد من حول 
           العين.

     -    عمليات الحول.

-كلماتي

-  خصم 15 %  للخدمات العاجية: عاج النطق واللغة،
     العاج الوظيفي، العاج السلوكي، صعوبات التعلم،    

     التأهيل السماعي اللفظي.
-  خصم 15 %  لجميع خدمات التقييم.

-  خصم 15 % على جميع األنشطة التي ينظمها المركز 
     كالمخيامات، ورشات العمل والمحاضرات.

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

مراكز تأهيل



أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

مستلزمات وأجهزة مساندة

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

خدمات الرعاية المنزلية

ميركل 
للرعاية 

الصحية 
المنزلية

04-2327067 -  خصم  20 % على جميع خدمات الرعاية المنزلية

مركز ستيبنج 
-ستونز

-  20% خصم عند الحضور لجسلة االستشارة األولى
-  10% خصم على جميع خدمات المركز المقدمة وبرامجه

     المعتمدة

صيدلية البيت 
3351230-04العربي

-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة برعاية العظام 
-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة برعاية األمومة 

     والطفولة 
-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بالمسالك 

     البولية 
-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بالقدم 

-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بالعاج الطبيعي 
     والتأهيل 

-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بالرعاية 
     التنفسية 

-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بالحمامات 
-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بغرف النوم 

-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بأجهزة الحركة

صيدلية 
6466952-050أونيكس

- صيدلية أونيكس تقدم خصم يصل لغاية  10 %  
    عند إبراز  بطاقة سند على منتجات العناية بالبشرة، 

     والفيتامينات،  مستحضرات التجميل، المكمات 
     الغذائية، المعدات الطبية  و معظم المنتجات

     الغير دوائية .

-هيلث مارت - خصم 15% على جميع المسلتزمات و األجهزة المساندة

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

صيدليات

سف موبيلتي 
لتجارة 

أدوات ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
ولوازمهم

-
-  خصم  30 % على تأجير الكرسي المتحرك والكهربائي

-  خصم  20 % على مبيعات الكرسي المتحرك والكهربائي
-  خصم 10 % على مبيعات السكوتر

مركز 
سنشاين 
لصعوبات 

التعلم

-
-    استشارات أولية مجانية.

-   20%  خصمًا على قائمة األسعار الرئيسية لخدمات 
      المركز

-  خصم 10 - 15 % على جميع المعدات الطبية
-  خصم 10 - 15 %  على تعديل السيارات و األجهزة 

     المساعدة
-  زيارات منزلية مجانية لتقييم البيئة المنزلية و   

     االحتياجات الفردية من قبل اختصاصيين مرخصين
-  زيارات مجانية لتقييم البيئة المدرسية أو بيئة العمل 

     لتسهيل الدمج
-  خدمة مجانية لتوصيل وتركيب المعدات وتدريب

     المستخدم عليها
-  دعم فني مجاني  لألجهزة الطبية على مدار 24 ساعة 

-  استبدال مؤقت للجهاز عند وجود عطل فيه
     )في حال توافر البديل(

الصفوة 
ألنظمة 
الحركة

-



- 15  خصم على العطورات و البخور

- خصم  20% لمستحضرات التجميل و االكسسوارات
   و الساعات

-  خصومات خاصة على العطور عند زيارة المحل

-  خصم 10% على جميع أنواع العطور

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

العطور

تاتش أوف 
عود

كرجي للعطور 
ش.ذ.م.م

محل “ألتير 
بيرفيوم”

056-5383896

04-3399333

04-3399333

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

أزياء )رجال-نساء(

 

خياط فوكس 
للرجال

مجموعة 
حنبل المدني 

للخياطة
04-2999888

04-4245811
052-6757434

-  خصم 25 % على جميع خدمات المجموعة

-  خصم شامل على جميع األقمشة اليابانية بنسبة  15%
-  خدمة أخذ القياس في مقر تواجد أصحاب الهمم في 

     إمارة دبي
-  في حال تفصيل الشخص عدد )10 كنادير( ومافوق 

     يحصل على )كندورة( مجانًا.
-  في حالة تجاوز فاتورة التفضيل مبلغ )3000 درهم(. 

     يحصل على )2 كندورة( مجانا ومشتريات من الخياط 
     بملغ )100 درهم( من تشكيلة واسعة من الغتر 

     والعطور.

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

المحاماة

حميد درويش 
للمحاماة 

واالستشارات 
القانونية

مكتب زايد 
الشامسي 
للمحاماة 

واالستشارات 
القانونية

050-1575566

-

-  تقديم االستشارات القانونية مجانًا
-  االنتقال إلى المساكن لمن يصعب عليه التنقل والحركة

-  خصم 10 % على أتعاب المحاماة في التوكيل عن القضايا
-  تقسيط االتعاب على دفعات بواقع 25 % في كل دفعة

-   تقديم االستشارات القانونية بخصم يصل %50

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

تجارة عامة

بوينت  2 
بوينت 

لخدمات 
األعمال

مؤسسة 
حمد رحمة 

الشامسي 
للتجارة العامة

محل ورد 
“فاور 

ديستركت”

04-2999888

04-2999888

055-1406457
04-3362553

-  خصم  20 % على خدمات تأسيس الشركات
-  خصم 30 %على خدمات الطباعة لجميع 

     المعامات)عقود  تأسيس، وكاالت، طلبات جهات 
     الحكومية(

-  خصم 20  % على خدمات تخليص و تقديم المعامات 
     في جهات الحكومية و الرسمية

-  خصم  30 % على خدمات طباعة و طلبات التأشيرات 
    )الشنغن،  كندا،  امريكا،  تركيا،  استراليا(

-  خصم 20  % على خدمات و معامات منطقة الحرة 
DIFC لمركز دبي المالي العالمي     

 -  خصم 25% على األدوات الصحية )أطقم حمامات-
     خاطات-اكسسوارات(

-   خصم 25% على بورسان - سيراميك لألرضيات والجدران
-  خصم 15% على األرضيات الخشبية

-  خصم 15% على سخانات المياه على الطاقة الشمسية 
    و الكهروبائية

-  خصم 20% على الرخام
-  خصم 20% على الموزاييك

 -  خصم 20% على كل انواع الورود و التزيين



* تطبق الشروط واألحكام
   www.cda.gov.ae تحّدث القائمة بصورة دورية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني

- باقة “بيوند” من الخدمات المصرفية الشخصية
بنك اإلمارات 

-دبي الوطني

-  خصم 30 % على زوج واحد من النظارات
-  خصم 35 % على عامات تجارية مختارة*

-  خصم 25 % على جميع أنواع العدسات الاصقة الطبية 
-  خصم 15 % على محلول العدسات الاصقة 

-  خصم 10 % على العدسات الاصقة

الجابر 
-للنظارات

-  خصم 10 % على اإلطارات*
-  خصم 10 %على البطاريات 

-  خصم 50 % على ميزانية محور السيارات
-  تعبئة مجانية للنيتروجين بدل الهواء العادي لإلطارات

مؤسسة 
ناصر بن 

عبداللطيف 
السركال

)تاير ستوب(

-

أخرى

-  خصم 50 % على الشحن الداخلي
-  خصم 20 % على الشحن الخارجي

-  خصم 50 % على االشتراك في خدمة اشتراك العنوان 
 )shop&ship( البريدي في 7 دول     

للمتسوق:
-  خصم 10 % على كل 100 درهم مشتريات

-  توصيل مجاني للمنازل 

لخدمات التأجير: 
-  تسجيل مجاني للمنتجات في كل الفروع 

-  إدراج مجاني للمنتجات
-  األولوية في تأجير المحات داخل المراكز التجارية

-  خصم 20 % على قيمة إيجار المحات لمدة عامين
-  تسهيات في سداد دفعات اإليجار تصل إلى أربع

     دفعات سنوية

الجهة

الجهة

خدمات البطاقة

خدمات البطاقة

أرقام التواصل

أرقام التواصل

ارامكس

اسواق

)809(60054400

04-4234444

-  نقل البيانات مجانا على شراء هواتف جديدة
-  خصم 10% على الخدمات التالية:

    -  إصاحات من مراكز الخدمة المعتمدة الذي يمثل
         دي جي هيلب.

    -  شراء دبي جي شيلد
    -  شراء الضمان الممد
    -  شراء شاشة حماية

    -  خصم 20% عند شراء إكسسواالات إي كامي

-شرف دي جي

-  خصم 50% على العضوية في نادي سيدات الشارقة.
-  دخول البحر و المسبح العائلي مجانًا في نادي سيدات 

     الشارقة، ماعدا الحاالت الحرجة. )تطبق الشروط
     واألحكام(

-  خصم 20% على صالون كوالج و مكتبة كوالج.
-  خصم  15 % على الخدمات في دالوك سبا\ بوتيك اوركيد 

     للجمال.
-  الحصول على خصم 15% على  منتجات المبيعات في 

     دالوك سبا\ بوتيك اوركيد للجمال.
-  شراء حزمة »بندل اوف جوي« و الحصول على األخرى 

    مجانًا من حضانة بساتين.
-  خصم 10% على قائمة الحلويات المعروضة،

     والمشروبات في مطعم لفيف.
-  خصم 15% على البوفيه في مطعم لفيف.

-  خصم 30% على المطعم

-  خصم 30% على المطعم

-  خصم 30% على المطعم

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

ترفيه

نادي سيدات 
الشارقة

سولت 

باي باركرز 

سويتش

-

-

-

-


